
www.edulins.com
edslins@gmail.com

DESIGN GRÁFICO/MÍDIAS SOCIAIS/JORNALISMO

FORMAÇÃO

MBA em Mídias Digitais – Fanese - Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe – 2019.

Graduação em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal de Sergipe – 2006. Projeto
de conclusão do curso de graduação voltado à internet como ferramenta para assessoria de imprensa
através do desenvolvimento do website da ONG Astra LGBT.

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES

* Gerenciamento  de  mídias  digitais:  Facebook,  Instagram,  Google  Meu  Negócio,  website,  e-mail
marketing, assim como ferramentas marketing online (pesquisa e display): Facebook Ads e Google Ads.

* Experiência na área gráfica: criação, edição e finalização de variadas peças gráficas para campanhas
publicitárias e de comunicação interna, on-line e off-line.

* Mais  de  5  anos  de  trabalhos  de  comunicação  para  ONGs  voltadas  a  Direitos  Humanos;
desenvolvimento de material  gráfico educativo (cartazes,  folders,  cartilhas,  boletim informativo)  para
projetos sociais gerenciados pelo Ministério da Saúde.

* Experiência  no  setor  de  marketing  de  empresa  de  alimentos,  acompanhando  linhas  de  produtos,
rótulos, campanhas, promoções e ações de endomarketing.

* Softwares de trabalho:  Corel  Draw,  Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator,  Adobe InDesign,  Microsoft
Word,  Microsoft  Powerpoint  e  LibreOffice.  Amplo  conhecimento  em  navegadores  web  e  internet;
conhecimentos básicos em HTML.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

FUSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA – julho/2018 a setembro/2019
Empresa gráfica (Aracaju, SE)

Assistente de marketing
* Planejamento  de  publicações  em  redes  sociais:  datas,  conteúdos,  públicos,  objetivos.   (ver

publicações  em  www.instagram.com/fusaosergipe e  www.facebook.com/fusaosergipe de
julho/2018 a agosto/2019).

* Produção gráfica e conteúdo escrito das publicações.
* Publicação, impulsionamento e monitoramento.
* Interações via mensagens e comentários.
* Produção, envio e monitoramento de e-mail marketing.
* Gerenciamento  do  website  e  plataformas  de  marketing  digital:  Google  Meu  Negócio,  Analytics,

Facebook Ads, Bume.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE – janeiro/2013 a agosto/2017
Sede do Poder Judiciário do Estado de Sergipe 

Designer gráfico
* Desenvolvimento  do  projeto  gráfico  e  editoração  eletrônica  da  revista  Judiciarium,  principal  veículo

impresso de divulgação do Tribunal de Justiça de Sergipe, de 2013 até agosto de 2017.
* Criação  de  diversos  materiais  gráficos  para  campanhas  publicitárias  e  de  comunicação  interna  do

Tribunal (cartazes, panfletos, folderes, outdoors, mídias eletrônicas, etc).

GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE – fevereiro/2011 a outubro/2011
Empresa gráfica (Aracaju, SE)

Editor de texto e imagem
* Atendimento  a  clientes  no  setor  de  pré-impressão  para  recebimento  de  material  para  arte  final  e

produção de prova para revisão.
* Conferência de cores, orientação de páginas, bordas internas, sangria, vincos, faca de corte, marcações

de verniz localizado e outros acabamentos.
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* Edição/correção de imagens e textos para finalização do material.  Marcação de acabamentos como
verniz localizado e faca de corte. Fechamento de arquivo em PDF para aprovação do cliente.

* Adaptação  de  arquivos  "crus"  (exemplo,  Word  ou  Powerpoint)  para  ferramenta  de  editoração
profissional (ex. Corel Draw, InDesign).

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE – fevereiro/2010 a julho/2010
Sede do Poder Legislativo do Estado de Sergipe

Assessor parlamentar
* Gerenciamento e alimentação de redes sociais de deputada estadual: Orkut, Twitter, Picasa, Youtube,

SlideShare,  Facebook;  criação  de  peças  de  divulgação  para  internet:  banners  (estáticos,  Flash),
wallpapers, background para Twitter.

* Diagramação e edição de material gráfico impresso de divulgação; adaptação de identidades visuais e
edição para apresentações digitais (Powerpoint).

* Gerenciamento de conteúdo de website; envio e edição (HTML) de boletins eletrônicos por e-mail.

YARA ALIMENTOS  – outubro/2008 a março/2009
Empresa de importação e comércio de alimentos (Viana, ES)

Assistente de marketing
* Correção, adaptação, finalização de rótulos de produtos para impressão.
* Desenvolvimento  de  peças  gráficas  para  endomarketing,  comunicação  interna  e  eventos  internos

(banners, cartões, convites, adesivos, quadros, apresentações).
* Acompanhamento da finalização de jobs junto às agências; clipping de anúncios publicitários.
* Acompanhamento da atualização dos conteúdos dos websites junto à assessoria de imprensa.
* Controle e lançamento de pedidos de pagamentos das despesas mensais do setor via sistema ERP.

LAN DESIGNERS – fevereiro/2008 a outubro/2008
Empresa de outsourcing em TI (Vitória, ES)

Analista de webdesign (terceirizado no setor de Marketing da Yara Alimentos)
* Além das atribuições na Yara Alimentos (citadas acima): adequação de interfaces à identidade visual do

cliente (manuais HTML, telas de aviso, sistema de monitoramento interno).

ALFAMA WEB – novembro/2006 a junho/2007
Empresa de desenvolvimento web (Aracaju, SE)

Jornalista - produtor de conteúdo
* Manutenção de conteúdo de websites dos principais clientes, com visitas regulares para produção de

conteúdo institucional.
* Produção de releases e mailing para imprensa.
* Atualizações  de  páginas  (HTML)  de  websites  dos  principais  clientes;  manutenção  das  peças

publicitárias de websites dos principais clientes (produção de banners e telas splash).

ASTRA LGBT – janeiro/2001 a outubro/2006
ONG de promoção dos direitos LGBT (Aracaju, SE)

Secretário de Comunicação
* Redação, diagramação/editoração de material educativo impresso (cartazes, folders, cartilhas, boletins).
* Desenvolvimento visual para campanhas e ações de projetos sociais.
* Desenvolvimento e manutenção de website institucional (HTML).
* Produção de releases e mailing para imprensa.

mailto:edslins@gmail.com
http://www.edulins.com/


www.edulins.com
edslins@gmail.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Certificados  de  premiações  no  Congresso  Brasileiro  dos  Assessores  de  Comunicação  de  Justiça
(Conbrascom), realizado anualmente pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, por fazer parte
de projetos finalistas nos anos de 2014, 2015 e 2017 (pelo Tribunal de Justiça de Sergipe).

* Conhecimento intermediário da língua inglesa (leitura, escrita e conversação) – Yázigi.(1994-1996)
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